BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL ÖĞRENCİLİKLE İLGİLİ YÖNERGE
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönerge Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 4.b
maddesinde tanımlanan özel statüdeki öğrencilerin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Anabilim Dallarında
açılan yüksek lisans ve/veya doktora derslerine kabulü ve devamları ile ilgili esasları kapsar.
Tanım
Madde 2- Bir Yükseköğretim Kurumundan lisans veya yüksek lisans diploması alarak mezun olup belirli bir
konuda bilgisini arttırmak isteyenler veya başka bir Enstitü’de bir lisansüstü programına kayıtlı olan öğrenciler,
ilgili Anabilim Dalı Başkanı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile özel öğrenci kabul edilerek, bazı
derslere devam edebilirler.
Başvuru, Kontenjanlar ve Kabul
Madde 3- Enstitü’ye bağlı herhangi bir Anabilim dalında özel öğrenci olarak yüksek lisans ve/veya doktora
derslerine devam etmek isteyenlerin başvurusu, derslerin başladığı hafta içinde ilgili Anabilim dalı Başkanlığı’na
yapılır. Özel Öğrenci statüsündeki öğrenci sayısı, açılacak derse kayıtlı bulunan tam zamanlı öğrenci sayısının en
fazla yarısı kadar olabilir. Özel öğrencilerin başvuruları, almak istedikleri dersin sorumlusunun görüşü ve Anabilim
Dalı Başkanı’nın önerisi ile birlikte değerlendirilmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu’na iletilir. Başvuru sayısının,
açılan derse kayıtlı tam zamanlı öğrenci sayısının yarısından fazla olması durumunda, adaylar en son
tamamladıkları Yükseköğretim Kurumundan aldıkları mezuniyet derecesine göre Anabilim Dalı Başkanlığı’nca
sıralanır.
Başvuruları Enstitü Yönetim Kurulu’nca kabul edilen öğrenciler, ders alma/ders bırakma döneminin
sonuna kadar Enstitü Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu’nun o yıl için veya ders saati
başına üniversitemiz mensupları, diğer üniversite mensupları ve bunların dışında başvuracak adaylar için tespit
edeceği öğrenim ücretini ödemek ve gerekli belgeleri Enstitü’ye teslim etmek koşulu ile özel öğrenci olarak
kayıtlarını yaptırırlar.
Özel öğrenciler tam zamanlı öğrenci haklarından yararlanamazlar.
Danışman
Madde 4- Özel Öğrencilerin danışmanları dersi aldıkları Anabilim Dalının Başkanıdır. Aynı yarıyıl içinde birden
fazla Anabilim Dalından ders alacak olan özel öğrenciler, ders aldıkları Anabilim dallarından birini tercih ederek
onun öğrencisi sayılırlar.
Kredi Sınırı
Madde 5- Özel Öğrencilerin Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarındaki lisansüstü programlarında devam
edebileceği derslerin toplam kredisi 9’dan fazla olamaz.
Derslere Devam ve Başarının Değerlendirilmesi
Madde 6-Özel öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve gerekeni
yerine getirmek zorundadır. Başarılarının değerlendirilmesinde tam zamanlı öğrenciler ile ölçütler kullanılır. Bir
derse bir defadan fazla kayıt yaptırılamaz.
Yetki
Madde 7- Bu Yönergede yer almayan konularda, BEÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili
maddeleri ile, gerektiğinde Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararları geçerlidir.
Yürürlük
Madde 8- Bu Yönerge Senato’nun onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9- Bu Yönerge hükümleri Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülür.

